
Vážení a milí rodiče,

dnes se na vysoké školy v České republice hlásí mnohem více studentů, než v minulosti. Jen pro předsta-
vu, v roce 1990 studovalo vysokou školu cca 113.000 studentů, zatímco v roce 2004 už jich bylo bezmála 
350.000 (zdroj: MŠMT). To výrazně zvyšuje konkurenci při hledání pracovních míst po ukončení studia. Pro 
studenty je dnes tedy velice důležité mít přidanou hodnotu pro potenciální zaměstnavatele a nabídnout 
více než ostatní.

České vysoké školy, stejně jako v jiných zemích, nabízí studentům možnost vycestovat do zahraničí pro-
střednictvím programu ERASMUS. Tento program studentům umožňuje absolvovat maximálně dva semest-
ry na zahraniční vysoké škole. Jedná se o v současnosti velice populární program a stal se tak pro potenci-
ální zaměstnavatele téměř samozřejmostí, tudíž jeho přidaná hodnota pro absolventa se výrazně snižuje.

Možností pro zlepšení pozice studenta na českém trhu práce je absolvovat celé vysokoškolské studium
v zahraničí, což už je dnes pro mnohé nadnárodní firmy jedno z kritérií při náboru na absolventské pozice. 
Momentálně v zahraničí studuje zhruba 5% českých vysokoškoláků a toto číslo stále roste (zdroj: MŠMT). 

Určitě Vás napadá, že studium v zahraničí musí být nákladné, ale pravdou je, že student je schopný se 
o náklady postarat sám. V některých zemích jako je například Dánsko se neplatí žádné školné, ve Velké 
Británii či v Holandsku pak existují státní půjčky, které školné plně pokryjí, a student se tak stará pouze 
o náklady na život, které překvapivě nejsou o tolik vyšší než v České republice. Ve zmiňovaných zemích 
studenti mohou bez problému při studiu pracovat a pokrýt si tak náklady, často jsou jim k dispozici také 
štědré vládní granty. 

Nad studiem v zahraničí je v každém případě třeba uvažovat jako o investici, která se Vašemu synovi či 
dceři mnohonásobně vrátí. Studenti častokrát v dané zemi po studiích zůstanou a začnou pracovat. Dveře 
se jim otevřou také do jiných zemí díky mezinárodnímu titulu v angličtině, který získají. Pro porovnání uvá-
díme průměrné roční nástupní platy absolventů ve vybraných zemích:

• Dánsko   1,448,000 Kč (zdroj: www.dst.dk) 
• Holandsko  798,000 Kč (zdroj: www.hollandalumni.nl)
• Velká Británie  782,000 Kč (zdroj: www.thecompleteuniversityguide.co.uk)
• ČR   264,000 Kč (zdroj: finance.idnes.cz)

S každým vysokoškolským studiem je samozřejmě spojeno také přijímací řízení. Uchazeči musí poskytnout 
požadované dokumenty, prokázat znalost angličtiny a splnit určité podmínky. S tím vším umíme pomoci
a nemusíte se tedy obávat, že by cokoliv ztroskotalo na špatně vyplněné přihlášce, nekvalitně vypracova-
ném motivačním dopisu či promeškaném termínu. Se studiem v zahraničí máme sami zkušenost, a proto 
v tom „umíme chodit“. Navíc, se všemi partnerskými univerzitami spolupracujeme napřímo, tudíž pro Vás 
máme vždy ty nejčerstvější informace z každého kampusu a kontakty na tamní české studenty.

Neváhejte se na nás proto obrátit s jakýmkoliv dotazem 
či žádostí o pomoc s přihláškou ke studiu v zahraničí. 
Jsme tu pro Vás!

Lucie Horníková
Senior koordinátorka programu Studium VŠ v zahraničí

Tel.: +420 734 445 640
E-mail: studium@czech-us.cz

JAK NA STUDIUM
V ZAHRANIČÍ?

Praktické informace pro tebe a tvé rodiče

DK HOL UK



STUDIUM V HOLANDSKU

VÝHODY 

 M Školné financováno holandskou vládou
 M Pracovní stáž součástí studia
 M Možnost získání grantu od vlády cca  

400 EUR měsíčně

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

• Radbaud University
• Han University of Applied Sciences
• Fontys University of Applied Sciences
• Inholland University of Applied Sciences
• Saxion University of Applied Sciences
• ZUYD University of Applied Sciences

OBORY

• International Business and Management
• Marketing
• European Studies
• Tourism, Hotel Management
• Human Resources
• Physiotherapy
• Art and Design
• IT
• Engineering a další

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Přijímací zkoušky formou testu se neskládají. Student musí pro-
kázat motivaci ke studiu vybraného oboru, osobnostní vyzrá-
lost, požadovanou úroveň anglického jazyka (min. B2) a ukonče-
né středoškolské vzdělání.

ŽIVOTNÍ NÁKLADY 

Průměrné náklady na živobytí činí cca 17.000 Kč na měsíc. 

FINANCOVÁNÍ STUDIA

Univerzity nabízejí možnost rozložit školné (2006 EUR/rok) do 
10 měsíčních splátek, nicméně pokud školné platit nemůžete 
nebo nechcete, jsou tu následující možnosti:

1. Půjčka na školné od holandské vlády

• školné 2 006 EUR ročně neplatíte, hradí    
 ho holandská vláda
• začnete ho splácet nejdříve 2 roky    
 po ukončení studia a na splacení máte 15 let

2. Sociální grant a cestování zdarma
(na tyto výhody máte nárok, pokud v Holandsku pracujete min. 
56 hodin měsíčně):

• můžete si zažádat o sociální grant až ve    
 výši cca 400 EUR/měs. 

• můžete využívat veřejnou dopravu zdarma po celém  
 Holandsku (tzv. Travel Product)

STUDIUM V DÁNSKU

VÝHODY 

 M Školné zdarma pro studety 
z EU

 M Pracovní stáž součástí 
studia

 M Možnost získání grantu od 
vlády cca 800 EUR měsíčně

PARTNERSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY 

• Business Academy Aarhus 
• Dania Academy of Higher
 Education
• Copenhagen Business Academy
• International Business Academy
• Lillebaelt Academy, University
 of Applied Sciences
• University College of Northern  
 Denmark
• VIA University College
• Zealand Institute of Business
 and Technology

OBORY 

• Management
• Finance
• Marketing, Branding,
 Communication
• Tourism
• Logistics
• Design
• IT
• Engineering
• Multimedia a další

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Přijímací zkoušky formou testu se neskládají. 
Student musí prokázat motivaci ke studiu vy-
braného oboru, osobnostní vyzrálost, poža-
dovanou úroveň anglického jazyka (min. B2) 
a ukončené středoškolské vzdělání.

ŽIVOTNÍ NÁKLADY

V Dánsku se neplatí školné. Průměrné nákla-
dy na živobytí činí cca 18.000,- Kč na měsíc.

FINANCOVÁNÍ STUDIA

V Dánsku lze při studiu pracovat. Hodinové 
mzdy brigádníků se pohybují v přepočtu 
okolo 350 Kč. Studenti si obvykle dokáží 
najít brigádu nejpozději ve druhém roční-
ku. Pokud má student legální brigádu o roz-
sahu 10–12 hodin týdně, může si zažádat
o finanční podporu od státu ve výši cca
800 EUR měsíčně.

V Holandsku lze při studiu pracovat. Hodinové mzdy 
brigádníků se pohybují v rozmezí 8 - 11 EUR na hodinu. 

STUDIUM VE VELKÉ BRITÁNII

VÝHODY

 M Neomezený výběr oborů a možnost 
jejich kombinace

 M Školné financováno britskou vládou
 M Možnost studia také magisterských 

programů

PARTNERSKÉ UNIVERZITY
• Anglia Ruskin University  
• University of Bedfordshire  
• Coventry University
• University of Derby  
• University of Essex
• London South Bank University  
• Northumbria University Newcastle
• Roehampton University London 
• Southampton Solent University  
• University of Winchester    

Kromě našich partnerských univerzit zpro-
středkováváme studium i na jakýchkoliv jiných 
univerzitách ve Velké Británii, včetně Oxford
a Cambridge.

OBORY

• Art and Design
• Business
• Computer Science
• Education and Teaching
• English Language and Communication
• Humanities
• Law
• Life Sciences
• Media, Film, PR and Journalism
• Performing Arts
• Psychology
• Social Sciences
• Sport and Physical Activity a další 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Přijímací zkoušky formou testu se neskládají. Student 
musí prokázat motivaci, osobnostní vyzrálost, potřeb-
nou úroveň anglického jazyka a ukončené středoškol-
ské studium do požadovaného průměru známek.

ŽIVOTNÍ NÁKLADY 

Průměrné náklady na živobytí činí cca 18.000 Kč na 
měsíc. 

FINANCOVÁNÍ STUDIA

Školné na bakalářském stupni činí cca 9.000 GBP 
ročně, na magisterském stupni školné závisí na 
prestiži konkrétní univerzity a začíná přibližně na 
5.000 GBP. Školné je pro všechny studenty z EU fi-
nancováno britskou vládou následovně:

PŮJČKA OD BRITSKÉ VLÁDY NA BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM
• pokryje celé studium
• student začne splácet až po dosažení určené 

výše platu (cca: 50.000 Kč*) 
• splátka nikdy nepřekročí 9% z částky nad 

tento limit
• pokud příjem klesne pod stanovený limit, 

povinnost splácet se pozastavuje
• po 30 letech se jakýkoliv nesplacený zůsta-

tek anuluje 

PŮJČKA OD BRITSKÉ VLÁDY NA MAGISTERSKÉ 
STUDIUM
• maximální výše půjčky je 10.000 GBP
• v případě nižšího školného je možné půjčit 

si maximální částku a ze zbylých prostředků 
uhradit např. ubytování

• pro splácení platí stejné podmínky jako 
u bakalářské půjčky, ovšem splátku tvoří 
pouze 6% nad limit příjmu

PŘÍKLAD SPLÁCENÍ PŮJČKY NA BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM

* Přesná částka závisí na aktuálním kurzu libry, inflace
a HDP dané země a je každoročně revidována.

Ve Velké Británii lze při studiu pracovat, občané EU 
nejsou nijak omezeni počtem hodin, které mohou 
měsíčně odpracovat. Minimální mzda pro studenty 
od 18 do 20 let je 5.30 GBP/hod.; pro studenty mezi 
21 a 24 lety je 6.70 GBP/hod. a pro studenty starší 25 
let je to 7.20 GBP/hod.
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